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Työssä tutkittiin leijupetikiteyttimen toimivuutta sulfatiatsolikiteiden
kasvunopeuksien mittaamisessa. Sulfatiatsoli on lääkeaine, jota käytetään
antibioottina.
Kirjallisuusosassa on käsitelty kiteytyksen perusteita sekä olosuhteiden
vaikutuksia kidemorfologiaan. Koska kyseessä on lääkeaine, on työssä myös
selvitetty tekijöitä, jotka vaikuttavat syntyvän kiteen polymorfimuotoon. Näitä
ovat mm. siemenkiteen polymorfimuoto sekä käytetty liuotin. Kirjallisuusosassa
on myös esitelty teollisia ja laboratoriomittakaavan leijupetikiteyttimiä.
Kokeellisessa osassa on keskitytty testaamaan leijupetikiteyttimen toimintaa
sekä etsimään sopivia olosuhteita kasvukokeiden suorittamiselle. Kokeissa
tutkittiin ylikylläisyyden vaikutusta sulfatiatsolikiteen kasvuun. Kiteen kasvun
seurantaan pyrittiin etsimään sopivia hiukkaskokoanalysaattoreita. Mittauksissa
käytetyt laitteistot olivat PIA 4000 mod LUT on-line-videomikroskooppi ja
laserdiffraktioon perustuva Coulter LS 130 off-line-partikkelikokoanalysaattori.
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This thesis studies the functionality of a fluidized bed crystallizer in the growth
measurements of sulfathiazole. Sulfathiazole is a pharmaceutical compound and
it is used as antibiotic.
The basis for crystallization and the influence of the environment on crystal
morphology are discussed in the literature review. Because sulfathiazole is a
pharmaceutical substance, it is obvious that the environmental variants that
affect its polymorph form were also studied. These variants are, for example,
the polymorph form of the seed crystals as well as the solvent. Some real
industrial- and laboratory-scale fluidized bed crystallizers are also described in
the review.
The experimental section focuses on testing a laboratory-scale fluidized bed
crystallizer designed in LUT and finding out the right conditions for performing
crystal growth experiments. In the experiments, the influence of supersaturation
on the growth of sulfathiazole crystals was studied. Attempts were also made to
find proper growth measurement devices. The devices, which were used, were
on-line video microscope PIA 4000 mod LUT particle image analyzer, and offline Coulter LS 130 particle size analyzer based on laser diffraction.
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TEORIA OSA
1 Johdanto

Leijupetikiteytys on erinomainen tapa valmistaa sekä puhtaita tuotteita että
määrätyn kokoisia kiteitä. Prosessit toimivat yleensä lähellä huoneen lämpötilaa
ja kuluttavat vähemmän energiaa kuin esimerkiksi haihdutus- tai tislauskiteytys.
[1] Leijupetikiteyttimiä on jo pitkään käytetty kemian teollisuudessa ja viime
aikoina myös juomaveden käsittelyssä niin kutsuttuna pelletti-reaktorina
esimerkiksi veden kovuuden poistossa. [2] Koska leijupetikiteyttimissä ei ole
sekoittajia tai muita vastaavia laitteita, jotka voisivat rikkoa kiteitä, kiteet
säilyvät ehjinä eivätkä näin ollen muodosta uusia siemenkiteitä. Ainoat
törmäykset, joita leijupetikiteyttimessä voi tapahtua, ovat kiteiden osumat
toisiin kiteisiin sekä kiteyttimen seiniin. Tällä tavalla valmistetut kiteet ovat
ehjiä sekä suurikokoisia, koska liuoksen ylikylläisyys pääsee purkautumaan
vain kiteyttimeen asetettuihin siemenkiteisiin. Suurikokoiset, tasalaatuiset kiteet
ovat yleensä hyvin puhtaita sekä niitä on helppo jatkokäsitellä esimerkiksi
suodatus-, pesu- ja varastointivaiheissa. Tämän ominaisuutensa vuoksi
leijupetikiteyttimet ovat sopivia esimerkiksi erilaisten orgaanisten sekä
epäorgaanisten aineiden valmistuksessa. [3]
Tärkeä osa-alue kiteytysteollisuudessa ovat farmaseuttiset eli lääkeaineet. Näillä
aineilla voi olla useitakin polymorfeja, joiden tunnistaminen ja erottaminen on
tärkeää. Jokaisella polymorfilla on niille ominaiset fysikaaliset sekä kemialliset
ominaisuudet, jotka määräävät niiden käyttäytymistä esimerkiksi elimistössä.
Näin ollen polymorfien erottaminen sekä ennen valmistusta valitsemalla oikean
polymorfin omaavat siemenkiteet että valmistuksen jälkeen ennen tuotteeksi
joutumista on tärkeää. Ongelmakohtia tällaisten aineiden valmistuksessa ovat
mahdollisesti syntyvät sivutuotteet ja muut epäpuhtaudet, jotka ovat peräisin
joko liuottimesta tai lähtöaineista. Lisäksi kidetuote saattaa muodostua
polymorfiseoksesta, joka voi sisältää ei toivottuja polymorfeja halutun
polymorfin lisäksi. Myös epästabiilien polymorfimuotojen valmistaminen on
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vaikeaa,

koska epästabiili

muoto

ajan

myötä muuttuu

stabiilimpaan

muotoon. [4]
Tässä

työssä

tutkitaan

lääkeaineen

sulfatiatsolin

(

C9H9N3O2S2

)

leijupetikiteytystä ja keskitytään lähinnä kiteiden kasvun tutkimiseen.

2 Kiteytys

Kiteytys

tarkoittaa

aineen

poistamista

liuoksesta

nostamalla

liuoksen

konsentraatiota, jolloin haluttu aine "kiteytyy" eroon liuoksesta. Kiteytyminen
perustuu molekyylien liukoisuuteen. Molekyylien konsentraation kasvaessa
riittävän suureksi, syntyvä ylikylläisyys laukaisee kideydinten muodostumisen,
nukleaation. Riittävän suureksi muodostuneet kideytimet eivät enää liukene
liuokseen vaan jäävät pysyviksi kiteiksi. Kiteytystavat eroavat suuresti
toisistaan.

Kiteytyksessä,

kiteytyminen

saadaan

aikaan

esimerkiksi

jäähdyttämällä tai haihduttamalla pois liuotinta, jolloin liuenneiden aineiden
konsentraatio

liuoksessa

kasvaa.

Saostuksessa,

kiteytyminen

tapahtuu

kemiallisena reaktiona, eikä aineiden konsentraatiota kasvateta fysikaalisilla
menetelmillä

kuten

haihdutuksella

tai

jäähdytyksellä.

Saostuksessa

kiteytyssäiliöön syötetään yleensä kahta liuosta, jolloin jatkuvan kemiallisen
reaktion kautta tapahtuu ylikyllästyminen, josta seuraa uusien kideydinten
syntyminen ja liuoksessa jo olevien kiteiden kasvaminen. Saostuminen voidaan
suorittaa myös apuliuottimen avulla, joka alentaa kiteytettävän aineen
liukoisuutta ja sitä kautta aiheuttaa ylikylläisyyden. [5]
2.1 Ylikylläisyys
Kiteytyksen perusedellytys on ylikylläisyys. Ilman ylikylläisyyttä liuoksessa
olevat molekyylit eivät muodosta kiteitä. Yhdisteiden konsentraation kasvua
liuoksessa suuremmaksi kuin kylläisen liuoksen konsentraation nimitetään
ylikylläisyydeksi. Ylikylläisyys pyrkii pienentämään liuoksessa olevien
liukoisten yhdisteiden konsentraatiota muodostamalla näistä molekyyleistä
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"kasaumia". Riittävän suuren ytimenkoon omaavat molekyylien kasaumat eli
ytimet jäävät liuokseen ja alkavat kasvaa kiteiksi. Ylikylläisyyttä kuvaavat
Crystallization Technology Handbookin [5] esittämät yhtälöt

∆c = c − c*
jossa

∆c

ylikylläisyys

c

liuoksen konsentraatio

c*

kylläisen liuoksen konsentraatio

ja

c − c*
σ= *
c

jossa

σ

(1)

(2)

suhteellinen ylikylläisyys

sekä
S=

jossa

S

c
c*

(3)
ylikyllästyssuhde.

Yhtälön (1) määrittelemää ylikylläisyyttä käytetään erityisesti primaarisessa
ytimenmuodostuksessa, jossa on paikallisesti korkea ylikylläisyys.

2.2 Kiteen kasvu
Kun ylikylläisyyden vaikutuksesta on muodostunut kriittistä kokoa suurempia
stabiileja kideytimiä, ne alkavat kasvaa näkyviksi kiteiksi. Kiteen kasvu on
monimutkainen tapahtuma, johon liittyy usein diffuusioilmiö sekä erilaiset
reaktioaskeleet. Kiteen kasvaessa ylikylläisistä elektrolyyttiliuoksista kiteen
kasvuyksiköt ovat liuenneina ioneina, jotka käyvät läpi Crystallization
Technology Handbookin [5] mukaan seuraavat vaiheet kiteen kasvussa:
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1. Liuenneen ionin diffuusio liuoksesta diffuusiorajapinnan läpi
2. Liuenneen ionin diffuusio liuoksesta adsorptiorajapinnan läpi
3. Liuenneen ionin pintadiffuusio
4. Osittainen tai täydellinen desolvaatio
5. Ionin kiinnittyminen kidehilaan
6. Vapautuneen veden diffuusio adsorptiorajapinnan läpi
7. Vapautuneen veden diffuusio diffuusiorajapinnan läpi.
Mullin [6] on esittänyt kiteen kasvulle yleisesti esitetyt kolme teoriaa, jotka ovat
pintaenergiateoria, diffuusiomallit ja adsorptiokerrosteoriat. Pintaenergiateorian
mukaan kide kasvaa muotoon, jossa kide omaa pienimmän pintaenergian. Tämä
teoria on kuitenkin vähän käytetty, eikä selitä usein kiteenkasvua. Parempia
teorioita ovat diffuusiomalli ja adsorptiokerrosteoriat. Diffuusiomallissa
oletetaan, että ainetta kerääntyy jatkuvasti kiteen pinnalle nopeudella, joka on
suhteessa

keräävän

pinnan

ja

molekyylejä

sisältävän

bulkkiliuoksen

konsentraatioeroihin. Volmerin kehittämän adsorptiokerrosteorian mukaan
kiteen kasvu ei olekaan jatkuva tapahtuma vaan tapahtuukin adsorptiona, kerros
kerrallaan. Voidaan kuitenkin sanoa, ettei kiteen kasvu tapahdu yksitäisellä
menetelmällä vaan on usein eri menetelmien kombinaatio.

2.3 Metastabiilisuus
Metastabiililla vyöhykkeellä tarkoitetaan aluetta, jossa ei tapahdu merkittävää
spontaania ytimenmuodostumista. Mitä leveämpi on metastabiili vyöhyke, sitä
stabiilimpaa

on

ytimenmuodostuminen.

Yleisesti

orgaanisilla

aineilla

primaarisen ytimenmuodostumisen metastabiili vyöhyke on keskimääräistä
leveämpi

kuin

epäorgaanisilla

aineilla,

eikä

näin

ollen

spontaania

ytimenmuodostusta kovin herkästi tapahdu. Metastabiilin vyöhykkeen leveys
voi vaihdella eri konsentraatioalueilla. Kuvassa 1 on esitetty esimerkki
metastabiilien vyöhykkeiden sijainnista. [6]
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T

Liukoisuuskäyrä
(tasapainokäyrä)
Metastabiilit
vyöhykkeet

Labiilius:
Prim. homog.
Prim. heterog.
Sekundäärinen
c
Kuva 1.

Metastabiilien vyöhykkeiden suhteelliset sijainnit. [6]

2.4 Kidemorfologiaan vaikuttavat tekijät

Kiteiden molekyylijärjestys määrää polymorfimuotojen funktionaalisuuden sekä
ominaisuudet, kuten biohajoavuuden, morfologian ja puhtauden. Tämän vuoksi
on tärkeää pystyä hallitsemaan polymorfien kiteytystä, jotta kiteille saataisiin
halutut ominaisuudet. Polymorfien kiteytys koostuu nukleaatiosta, kiteen
kasvusta sekä metastabiilin muodon muuttumisesta stabiilimpaan muotoon.
Jotta polymorfin syntymistä voitaisiin kontrolloida, tulee selvittää polymorfien
muodostumiseen

vaikuttavat

prosessiolosuhteet

sekä

kiteytysmekanismi

kiteytettävälle aineelle. Lämpötila ja ylikylläisyys ovat tärkeitä morfologiaan
vaikuttavia tekijöitä. Myös oikean polymorfin omaavilla siemenkiteillä on
vaikutusta kiteytymisen käyttäytymiseen. Muita morfologiaan vaikuttavia
tekijöitä ovat lisäaineet ja liuottimet sekä niiden vuorovaikutukset. Näiden
tekijöiden

vaikutuksia

tutkitaan

usein

analysoimalla

kiteiden

molekyylikonformaatiota sekä lisäaineiden ja liuottimen vuorovaikutuksia
kiteen pintaan. Polymorfien käyttäytyminen kiteytyksessä riippuu suuresti
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prosessiolosuhteista. Lääketeollisuuden kiteytysprosesseissa käytetään usein
antisolvent-menetelmää. Näissä tapauksissa liuoksen koostumus ja antisolventaineen sekoitus bulkkiin ovat merkittäviä tekijöitä. Lisäaineiden vaikutus on
usein monimutkainen ja niiden kineettisiä vaikutuksia tulee myös tarkastella.
Myös

kiteytystavalla

on

vaikutusta

kidemorfologiaan.

Esimerkiksi

reaktiivisessa kiteytyksessä sekoitusolosuhteet ovat merkittäviä tekijöitä, jotka
vaikuttavat kidemorfologiaan. [7]
Kuvassa 2 on esitetty kaaviokuva kidemorfologiaan vaikuttavista tekijöistä.
Prosessiolosuhteet on jaoteltu ns. päätekijöihin ja toissijaisiin tekijöihin.
Päätekijöitä, jotka riippuvat suoraan prosessista ovat lämpötila, ylikylläisyys,
sekoitus ja siemennys. Toissijaisia tekijöitä ovat ominaisuudet, jotka johtuvat
lähinnä ulkoisista aineista kuten liuottimista ja lisäaineista. Polymorfien
liukoisuutta ei ole määritelty prosessiolosuhteista vaikuttaviin tekijöihin, koska
ylikylläisyys riippuu jo liukoisuudesta.

Kuva 2.

Kidemorfologiaan vaikuttavat tekijät. [7]
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Kineettisten tekijöiden vaikutuksesta polymorfien muodonmuutoksesta toiseen
muotoon on esitetty ns. Ostwald’s law of stages malli. Ostwaldin lain mukaan
kun aine siirtyy pois epävakaasta tilasta, se ei etsi kaikkein vakainta tilaa, vaan
paremminkin lähintä metastabiilia tilaa, jonka se voi saavuttaa mahdollisimman
pienellä energiahäviöllä. Tämä muoto muuntuu vuorostaan seuraavaksi
liukoisimpaan polymorfimuotoon liukenemisen ja kiteytyksen avulla. Tämä
prosessi jatkuu kunnes systeemi sisältää vain stabiileinta polymorfimuotoa. [8]
Orgaanisten

aineiden

kidemorfologian

ennustamiseen

voidaan

käyttää

kaupallisia ohjelmia, kuten Habit95 tai Cerius2:ta. Näissä ohjelmissa on
mahdollista verrata, miten eri orgaaniset liuottimet ja apuaineet vaikuttavat
kidemuotoon.

3 Liukoisuus

Liukoisuuksia määritetään erilaisilla liukoisuuskokeilla, joissa mitataan eri
lämpötiloissa tehtyjen kylläisten liuoksien konsentraatioita. Liukoisuus voi
riippua lämpötilan lisäksi myös esimerkiksi muista komponenteista, pH:sta ja
paineesta. Liukoisuuskokeista aikaansaatua liukoisuuskäyrää voidaan käyttää
hyödyksi

esimerkiksi

tarkkojen

ylikylläisyyksien

laskemisessa

sekä

jäähdytysprofiilien ohjelmoinnissa. [9]
3.1 Liuottimen valinta
Vesi on lähes yksinomaan käytetty liuotin teollisessa kiteytyksessä. Tämä on
ymmärrettävää, koska suuri osa kemikaalista liukenee siihen. Vesi on myös
halpa, turvallinen ja helppo käsitellä. Mutta on myös tapauksia joissa veden
käyttö liuottimena ei ole mahdollista. Näissä tapauksissa sopivimman liuottimen
valinta ei aina ole helppo tehtävä. On monia asioita joita tulee ottaa huomioon
liuotinta valittaessa ja yleensä jonkinlaisia kompromisseja on tehtävä.
Laboratorio-olosuhteissa voidaan käyttää jos jonkinlaisia liuottimia, mutta
teollisuudessa todellisten liuottimien määrä on vain muutamia tusinoita. Näitä
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ovat yleensä etikkahappo ja sen esterit, alkoholit, ketonit, eetterit, klooratut
hiilivedyt sekä bentseenit. Monissa tapauksissa myös prosessin olosuhteet
määräävät suuresti liuottimen valintaa.
Kahden tai useamman liuottimen sekoituksen on todettu antavan hyviä tuloksia
kiteytysprosessissa. Yleensä tehokkaan kahden liuottimen sekoitus sisältää
esimerkiksi alkoholia sekä vettä, ketoneita, eettereitä, bentseeniä tai alkaaneja
joissa on kloorattuja tai aromaattisia hiilivetyjä.
Liuottimet voidaan jakaa kolmeen ryhmään riippuen niiden molekyylien
välisistä sidoksista:
1. polaarinen proottinen, esim. vesi, metanoli, etikkahappo
2. dipolaarinen aproottinen, esim. nitrobentseeni, furaani
3. polaariton aproottinen, esim. heksaani, bentseeni, etyyli eetteri
Polaarisessa proottisessa liuottimessa molekyylit liittyvät muodostamalla
vahvoja vetysidoksia. Jotta liukenemista tapahtuisi, täytyy liuotettavan aineen
hajottaa näitä sidoksia ja korvata ne yhtä voimakkailla sidoksilla. Jotta
liukoisuus olisi suuri, täytyy liuotettavan aineen pystyä muodostamaan
vastaavanlaisia vetysidoksia. Liuotettavassa aineessa on tällöin joko valmiina
vetysidoksia tai se on valmis ottamaan vastaan liuottimen luovuttaman
vetyatomin ja muodostamaan tämän avulla vetysidoksen liuottimen kanssa. Jos
liuotettava aine on aproottinen, se ei voi muodostaa vahvaa sidosta liuottimen
kanssa ja näin ollen jää liukoisuus pieneksi.
Dipolaarisilla aproottisilla liuottimilla on yleensä huono sähkönjohtavuus.
Liuottimen molekyylit ovat sidoksissa dipoli-dipoli-sidoksilla. Jos liuotettava
aine on myös dipolaarinen ja aproottinen, se voi helposti muodostaa liuottimen
kanssa vastaavanlaisen dipoli-dipoli-sidoksen jolloin liukoisuus on suuri. Jos
liuotettava aine on vastaavasti polaariton, se ei voi muodostaa dipoli-sidoksia
liuottimen kanssa eikä näin ollen liukene.
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Polaarittomat

aproottiset

liuottimet,

joilla

on

hyvä

sähkönjohtokyky,

muodostavat molekyylien väliset sidokset van der Waals:in voimalla.
Polaarittomat aineet ovat helposti liukenevia tällaisiin liuottimiin kun taas
dipolaariset sekä polaariset aineet eivät ole. [6]
Kun kiteytyksen kohteena on orgaaninen aine, voidaan valmistuksessa käyttää
monia erilaisia liuottimia ja liuotin seoksia. Liuotettavan aineen ja liuottimen
välinen vuorovaikutus määrää liukoisuuden, jota usein tutkitaan usealla eri
liuottimella tai liuotinseoksella. [9] Liuottimen hyvyyttä kuvaavat suureet joilla
liuottimen ominaisuuksia kuvataan ovat liuottimen voima (liukoisuus tietyssä
lämpötilassa) sekä liukoisuuden lämpötilariippuvuus (liukoisuuskerroin). [6]
Kuvassa

3

on

esitetty

heksametyleenitetramidin

liukoisuus

liuottimiin. [9]

Kuva 3.

Heksametyleenitetramidin liukoisuus eri liuottimiin. [9]

erilaisiin
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Eroja liukoisuudessa tulee käyttää hyödyksi suunniteltaessa kiteytysprosessia.
Usein prosesseissa liuotin on vapaasti määriteltävissä, jolloin tulee valita
sellainen liuotin, joka palvelee valmistettavaa tuotetta parhaiten. Tällöin tulee
ottaa huomioon mm. prosessin lämpötila ja tarvittava saanto. Liuotinseoksia
tulee käyttää tilanteissa, joissa puhtaalla liuottimella ei saada liuotettavan aineen
haluttuja ominaisuuksia esille kuten esimerkiksi tapauksessa jossa liukoisuus ei
muutu tarpeeksi lämpötilan muuttuessa. Muita tällaisia syitä liuotinseosten
käyttöön ovat esimerkiksi taloudelliset syyt, turvallisuus sekä tuotteen
stabiilisuus. [9] Liuottimilla on myös vaikutusta syntyvään tuotteeseen.
Esimerkiksi sulfatiatsolin tapauksessa liuottimella on määräävä vaikutus
polymorfin syntyyn neljästä mahdollisesta muodosta. [10] Tosin Chan et al.
[11] mukaan sulfatiatsolilla on viisi polymorfimuotoa. Valittavan liuottimen
tulee myös olla mahdollisimman puhdas. Se ei saa liuottaa väriä, joka
vaikuttaisi kiteisiin. Tuotteeseen ei myöskään saa jäädä minkäänlaisia hajuja tai
makuja. Teollisessa tuotannossa tulee ottaa huomioon, että laboratorioolosuhteissa suodatukset sekä pesut ovat yleensä paljon tehokkaampia kuin
käytännössä, jolloin liuotin jäämät tuotteessa ovat mahdollisesti suurempia. [6]
Orgaanisten liuottimien käytössä tulee olla myös äärimmäisen varovainen.
Valittaessa esimerkiksi tiivistemateriaaleja, tavallisimmat kumit ja synteettiset
elastomeerit voivat

turvota ja hajota joutuessaan kontaktiin esimerkiksi

hiilivetyjen sekä kloorattujen aineiden kanssa. Liuotin ei myöskään saa reagoida
liuotettavan aineen kanssa. Suurin osa orgaanisista liuottimista, joita käytettään
kiteytyksessä ovat leimahtamattomia prosessien vaatimissa olosuhteissa.
Kuitenkin on kaksi ominaisuutta, joiden sopivuus prosessiin tulee selvittää.
Nämä ovat leimahduspiste ja räjähdysrajat.

Leimahduspiste on se alin

lämpötila, jossa nesteestä haihtuvan höyryn ja ilman seos saadaan koelaitteessa
syttymään. Eri määritysmenetelmillä saadaan leimahduspisteelle hieman
toisistaan poikkeavia arvoja. Tällaisia aineita joilla on matala leimahduspiste on
esimerkiksi dietyylieetteri, jonka leimahdus piste on –30oC ja räjähdysrajat
1-50 %. Räjähdysrajat eli syttymisrajat ovat pitoisuuksia, joiden rajoissa
kaasun/höyryn ja ilman tai pölyn ja ilman seos voi syttyä. Alempi syttymisraja
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ilmaisee pienimmän pitoisuuden, millä seos voi vielä syttyä. Ylempi
syttymisraja

on

vastaavasti

suurin

pitoisuus.

Ylemmän

ja

alemman

syttymisrajan pitoisuusväli on aineen syttymisalue. Rajat ilmoitetaan palavan
aineen määränä ilmassa tilavuusprosentteina normaalipaineen alaisena ja
20°C:en lämpötilassa. Kaikki orgaaniset liuottimet ovat myös jossain suhteessa
myrkyllisiä, joko akuutisti myrkyllisiä tai hitaasti elimistöön vaikuttavia. Tämän
vuoksi työskentely olosuhteet näiden aineiden kanssa täytyy olla hyvin
ilmastoituja sekä sähkölaitteet suojattuja. [6]
3.2 Sulfatiatsolin liukoisuus
Khoshkhoo et al. [10] tekivät sulfatiatsolilla liukoisuuskokeita käyttäen
liuottimia, joita olivat vesi, n-propanoli, asetoni sekä asetonin ja kloroformin
sekoitus (3:2). Sulfatiatsolin polymorfimuotojen I-IV liukoisuudet näihin
liuottimiin on esitetty kuvissa 4-7.

Kuvat 4-7.

Sulfatiatsolin polymorfien liukoisuus eri liuottimiin. [10]
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Kuvista

huomataan,

liukoisuuteen.

että liuottimella

Kuvista

nähdään

on

myös,

suuri vaikutus
että

kaikilla

polymorfien
liuottimilla

polymorfimuotojen liukoisuus järjestys pysyy samana. Muoto I oli kaikkein
liukoisin ja sen jälkeen liukoisuudessa olivat muodot II, IV ja III. Suurimmat
liukoisuuden arvot kaikilla polymorfimuodoilla oli asetoniin.

3.3 Liuottimen vaikutus polymorfeihin
Polymorfien kiteytyksessä liuottimen valinnalla on suuri vaikutus. Guilloryn [8]
mukaan osa liuottimista suosii tiettyjen polymorfien syntymistä, koska ne
selektiivisesti adsorboivat ei-toivottuja polymorfeja joko estämällä niiden
nukleaatiota tai jarruttaen niiden kasvua. Polymorfin syntyyn vaikuttavia
tekijöitä ovat liuottimen koostumus ja polariteetti, konsentraatio, lämpötila,
lisäaineet, siemennys, pH sekä sekoitus. Khoshkhoo et al. [10] mukaan
liuottimella ei myöskään ole termodynaamista luonnetta. Tämä merkitsee sitä,
että polymorfien liukoisuus järjestys pysyy samana kaikilla liuottimilla.
Ylikylläisyyden sen sijaan todettiin olevan merkittävä tekijä polymorfien
kiteytyksessä ja juuri tätä voidaan hallita mm. liuottimen valinnalla.

3.3.1 Liuottimen vaikutus sulfatiatsolin polymorfeihin

Khoshkhoo et al. [10] tekemissä kokeissa tutkittiin myös liuottimen vaikutusta
sulfatiatsolin polymorfimuotojen syntyyn. Taulukossa I on esitetty tuloksia
kiteytyskokeista [10], joita oli tehty em. liuottimilla.
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Taulukko I.

Kiteytyksessä käytettävän liuottimen vaikutus sulfatiatsolin
polymorfien syntyyn. [10]

Taulukosta nähdään, että vaikka ylikylläisyys on tärkeä tekijä polymorfien
kiteytyksessä, myös liuottimen valinnalla on merkitystä. Liuottimesta riippuen
voitiin valmistaa eri polymorfeja eli näin ollen voidaan todeta, että polymorfien
valmistusta voidaan kontrolloida jossain määrin liuottimella. Esimerkiksi npropanolilla ei voitu valmistaa kuin sulfatiatsolin polymorfimuotoa I. Tämä on
yksi tärkeä seikka, joka tulee ottaa huomioon tiettyä polymorfia valmistettaessa.
Muita tällaisia ovat mm. kiteiden säilytysolosuhteet, koska polymorfit voivat
muuntua helposti otollisissa olosuhteissa toiseen polymorfimuotoon.

3.3.2 Liuottimen vaikutus sulfatiatsolin kidemuotoihin
Liuottimella ei ole vaikutusta vain syntyvään polymorfiin ja liukoisuuteen, vaan
myös kiteen muotoon. Kuvassa 8 on esitetty kuvia Anderson et al. [12]
tekemistä sulfatiatsolitutkimuksista, joissa kiteitä oli kasvatettu eri liuottimissa
ja liuotinseoksissa.
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Kuva 8.

Sulfatiatsolikiteitä eri liuottimilla valmistettuna. [12]

Sulfatiatsolikiteiden muodot vaihtelivat suuresti tasaisesta neliöstä ohuisiin
neulasiin. Syntyneiden kiteiden muoto on yksi tärkeä asia muiden
ominaisuuksien joukossa, joka tulee ottaa huomioon liuotinta valittaessa.
Kiteitä, joilla on selvä muoto, on mielekkäämpää valmistaa, koska niiden
käsittely ei ole yhtä hankalaa kuin esimerkiksi neulamaisten kiteiden. [12] Jos
kiteet ovat eri kokoisia ja muotoisia ne voivat sitoutua toisiinsa muodostaen
lujia kakkuja, jotka vaikeuttavat mm. suodatusta ja kuivatusta. Kide, joka on
tasaisen muotoinen on myös yleensä puhdas. Tämän vuoksi kiteytyksessä
pyritään valmistamaan mahdollisimman tasalaatuisia ja suuria kiteitä. [1]

4 Kiteytyksen kinetiikka

Kiteytykseen kuuluu kolme erillistä kineettistä prosessia. Nämä ovat
aineensiirto liuoksesta kiteeseen, kasvuyksiköiden yhdistyminen kidehilaan
sekä lämmönsiirto kasvavan kiteen ja fluidin välillä. Näistä kiteen kasvuun
vaikuttavia rajoittavia tekijöitä ovat aineensiirto sekä jossakin määrin
lämmönsiirto.
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4.1 Aineensiirto leijupetikiteyttimessä
Aineensiirto kiteiden ja fluidin välillä voi tapahtua diffuusiolla, konvektiolla tai
molemmilla. [13] Kun kyseessä on leijupetikiteytys, aineensiirto tapahtuu
Mersmann et al. [5] mukaan pääasiassa diffuusiolla. Aineensiirtokerroin
kiteiden ja niitä ympäröivän fluidin välillä on määräävä diffuusiokontrolloidussa

kiteenkasvussa.

Tällaisen

prosessin

aineensiirtoa

ja

hydrodynaamista tilaa voidaan korreloida Mullin et al. [14] mukaan
dimensiottomalla yhtälöllä seuraavasti:

Sh = Φ Reα1 Sc β 1

jossa

(4)

Sh

Sherwoodin luku

Re

Reynoldsin luku

Sc

Schmidtin luku

Φ

laitteistosta riippuva hydrodynaaminen vakio

α1

vakio

β1

vakio

Yleensä prosesseissa, joissa aineensiirtoa määrää sekä diffuusio että pakotettu
konvektio, vakiot α1 ja β1 ovat 1/2 ja 1/3. Kiteiden kasvu on vain
diffuusiorajoitteista kiteillä, joiden koko on alle 5 µm. [13]

Mersmann et al. [5] mukaan diffuusiorajoitteisessa leijupetikiteyttimessä
aineensiirtoyhtälö voidaan esittää seuraavasti:
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 4  _ 
 L ε 
kd L
Sh =
= 2 + 0,8  3  
D AB
 vL 





jossa

1/ 5

⋅ Sc1 / 3

kd

aineensiirtokerroin

L

kiteen koko

DAB

diffuusiokerroin

ε

nesteen virtaamiseen kuluva energia

vL

fluidin virtausnopeus

(5)

Yhtälö 5 on yleisesti käytetty yhtälö aineensiirtokertoimen laskemiseen
erilaiselle kiteyttimille.

4.1.1 Virtausnopeuden vaikutus kiteen kasvuun

Mullin et al. [14] on kokeissaan todenneet kiteen kasvunopeuden kasvavan
virtauksen noston myötä. Tämä johtuu aineensiirtovastuksen pienenemisestä
fluidin virtausnopeutta nostettaessa. [15] Tällä on kuitenkin vaikutusta vain
tiettyyn pisteeseen asti, jonka jälkeen virtausnopeuden nostolla ei ole enää
merkittävää vaikutusta kiteen kasvunopeuteen. Tämä johtuu siitä, että kiteen
kasvu on diffuusiorajoitteinen matalilla virtausnopeuksilla. Kun ylitetään tämä
ns. kriittinen virtausnopeus vaikuttaa kiteen kasvuun enemmän pintareaktio eli
ns. integraatio. Kuvassa 9 on esitetty virtausnopeuden vaikutus kasvunopeuteen
kaliumsulfaatti kiteillä.
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Kuva 9.

Virtausnopeuden vaikutus kaliumsulfaattikiteen kasvunopeuteen
eri ylikylläisyyksillä. [14]

4.2 Lämmönsiirto

Kun kide kasvaa, vapautuu kiteen pinnasta lämpöä, joka nostaa ympäröivän
liuoksen

lämpötilaa.

Kylläisyyskonsentraatio

Tällä

tapahtumalla

on

kaksi

vaikutusta.

kiteen pinnassa on eri kuin liuoksessa sekä

reaktiokertoimet ovat erilaiset kiteen pinnassa kuin mitä voitiin olettaa liuoksen
lämpötilan

perusteella.

Tällä

viimeiseksi

mainitulla

on

vaikutusta

pintaintegraation kinetiikkaan, jolla usein on suuri aktivoitumisenergia. Näillä
lämmönsiirtovaikutuksilla

on

merkitystä

etenkin

kiteytettäessä

suurilla

konsentraatioilla sekä korkeissa lämpötiloissa. Varsinkin näissä tapauksissa
lämmönsiirrolla on merkitystä kiteen kasvuun, vaikka useissa tutkimuksissa
sillä ei olisi todettu olevan merkittävää vaikutusta. Lämmönsiirron vaikutus
kiteen kasvuun on olennaista varsinkin sulakiteytyksessä, mutta myös joissain
jäähdytyskiteytys

tapauksissa.

[15]

Lämpötilan

pintakonsentraatioon on esitetty kuvissa 10a ja 10b.

vaikutus

kiteen
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Kuva 10.

Kiteytyksessä vapautuvan lämmön vaikutus kiteen kasvuun.
a) tasapainokuvaaja, b) olosuhteet lähellä kiteen pintaa. [15]

Kuvassa weq,∞ kuvaa pinnan tasapainokonsentraatiota ilman lämpövaikutusta
bulkin lämpötilassa T∞. Kiteytyksen ajava voima on näin ollen seuraavanlainen:
∆w∞ = w∞ − weq ,∞

jossa

(6)

∆w∞

konsentraatioero bulkin lämpötilassa T∞

w∞

ylikylläisyys konsentraatio

weq,∞

bulkin tasapainokonsentraatio

Koska lähes kaikki kiteytysprosessit ovat eksotermisia, nousee bulkin lämpötila
(Ti)

lähestyttäessä

kiteen

pintaa.

Näin

ollen

nousee

myös

bulkin

tasapainokonsentraatio (weq,i) lähellä pintaa. Tästä saadaan, että kiteytyksen
ajava

voima

ylikylläisyyden
liuoksessa. [15]

eli

konsentraatioero

välillä

on

pienempi

bulkin
kiteen

tasapainokonsentraation
pinnalla

kuin

ja

muualla
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4.3 Kasvunopeuskokeiden suoritus

Tyypillisessä koeajossa, jossa mitataan kiteen kasvunopeutta, käytetään noin 5 g
siemenkiteitä. Siemenkiteet ovat suunnilleen samaa kokoluokkaa. Näytteen
kidekoko mitataan sekä näyte punnitaan. Kiteiden mittaaminen suoritetaan
esimerkiksi seulomalla tietynkokoinen fraktio käyttöön. Siemenkiteet asetetaan
kiteyttimen leijupetiosaan, jonka jälkeen virtaus säädetään siten, että kiteet
leijuvat kasvualueella. Kiteiden annetaan kasvaa, kunnes niiden massa on noin
10-15 g. Tämän jälkeen kiteet poistetaan kiteyttimestä ja kuivataan. Liuoksen
loppukonsentraatio mitataan, jotta voidaan määrittää tarkka ylikylläisyys.
Liuoksen konsentraatio pyrkii muuttumaan kiteytyksen aikana, koska ainetta
siirtyy liuoksesta kiteisiin. [16]
Näiden

olettamusten

perusteella

voidaan

kiteen

kasvunopeus

laskea

seuraavasti: [17]

Rg =
jossa

3α

β

ρcG

Rg

kiteen kasvunopeus

α

kiteen tilavuusmuotokerroin (kuutio=1)

β

kiteen pinta-alamuotokerroin (kuutio=6)

ρc

kiteen tiheys

G

kiteen lineaarinen kasvunopeus

(7)

Kiteen lineaarinen kasvunopeus saadaan yhtälöstä 8

jossa

L
G= 1
t

 M 1 / 3 
 2  − 1
 M 1 


L1

kiteiden karakteristinen koko kokeen alussa

t

kiteiden kasvuaika

M1

kiteiden massa kokeen alussa

M2

kiteiden massa kokeen lopussa

(8)
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Kiteiden massat kokeiden alussa ja lopussa saadaan laskettua seuraavasti:
M 1 = αρ c L1

3

M 2 = αρ c L2

jossa

L2

3

(9)

(10)

kiteiden karakteristinen koko kokeen lopussa

Muotokertoimet α ja β lasketaan seuraavasti:

α=
jossa

(11)

v

kappaleen tilavuus

d

kappaleen halkaisija

β=
jossa

v
d3

s

s
d2

(12)

kappaleen pinta-ala

5 Siemennys

Siemennys on yksi yksinkertaisimmista tekniikoista vaikuttaa kiteytysprosessin
nukleaatioon. Siemennyksessä pieni määrä emäliuoksesta valmistettuja kiteitä
lisätään ylikylläiseen liuokseen ennen kuin kiteyttimessä tapahtuu spontaania
ytimenmuodostusta. Näin ylikylläisyys pääsee purkautumaan seimenkiteisiin
kasvattaen niitä. Beckmannin [18] mukaan siemennyksellä voidaan vaikuttaa
kiteytyksessä neljään eri toimintoon:
•

kiteytyksen käynnistämiseen

•

kiteiden kokojakautumaan

•

spontaaniin nukleaatioon

•

polymorfimuodon kontrollointiin.
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Siemennyksessä kiteiden tulisi olla mahdollisimman pieniä, jotta niillä olisi
kokonaisuudessaan suuri pinta-ala. Garside et al. [19] tekemissä kokeissa
todettiin siemenkiteiden määrällä ja laadulla olevan suuri vaikutus kiteiden
kasvunopeuteen. Kuvassa 11 on esitetty kaliumsulfaattikiteiden kasvunopeuksia
riippuen siemenkiteiden koosta ja määrästä.

Kuva 11.

Siemenkiteen koon sekä määrän vaikutus kiteen kasvuun. [19]

Pienemmät kiteet kasvoivat nopeammin kuin suuret sekä suurempi määrä kiteitä
nosti kiteiden kasvunopeutta. Pienillä siemenkiteillä (328 µm) saavutettiin jopa
20 % suurempi saanto kuin suurilla (1300 µm) kiteillä. [19] Pienillä
siemenkiteillä on myöskin huonot puolensa. Ne agglomeroituvat helposti,
jolloin niiden pinta-ala pienenee. Kiteen koosta riippumatta niiden pinta voi
myös ns. ”myrkyttyä” eli lakata toimimasta kasvualustana muodostuville
kideytimille. Jotta tätä ei tapahtuisi, tulisi käytettävien siemenkiteiden olla
melko tuoreita. Siemenkiteiden lisäyksen ajoitus on tärkeä tekijä siemennyksen
onnistumiseen. Jos kiteet asetetaan liian aikaisessa vaiheessa, alikylläisyydessä,
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kiteet

liukenevat

liuokseen

ja

näin

ollen

kylläisyyden

kohotessa

ytimenmuodostus on spontaania. Jos kiteet asetetaan liian myöhään, spontaani
ytimenmuodostus

on

jo

alkanut

ja

haluttu

siemennystulos

ei

ole

mahdollinen. [18]

5.1 Siemennyksen vaikutus polymorfin muotoon

Siemennyksellä voidaan vaikuttaa tehokkaasti syntyvään polymorfin muotoon.
Siementämällä liuos vain halutuilla polymorfin muodoilla saadaan tuotteeksi
vain haluttua muotoa. Tätä menetelmää voidaan käyttää hyväksi varsinkin
epästabiilien muotojen valmistuksessa. [18] Koska jokaisella polymorfilla on
sille ominaiset ominaisuudet on oikeanlaisen polymorfimuodon valmistaminen
tärkeää varsinkin lääketeollisuudessa, koska vain silloin voidaan taata tuotteiden
terveellisyys ja varmistaa tuotteelle halutut ominaisuudet. [20]

6 Leijupetikiteyttimet

Tehokkaimmat teolliset kiteyttimet ovat suspensiokiteyttimiä, joissa kiteet
kasvavat nestevirralla leijutettuna. Näissä kiteyttimissä ylikylläinen liuos
syötetään leijupedin alaosasta, jolloin liuoksen ylikylläisyys purkautuu osittain
siemenkiteisiin virtauksen ohittaessa kiteiden kasvualueen. Esimerkki tällaisesta
teollisesta kiteyttimestä on Oslo-kiteytin. [1] Teollisia kiteyttimiä on rakennettu
monia erilaisia versioita esimerkiksi sellaisia, joissa jäähdytin on rakennettu
kiteyttimen sisään jolloin kiteyttimestä saadaan kompakti kokonaisuus ilman
suuria kierrätysputkistoja. Kuvassa 12 on esitetty eräs tällainen kiteytin. [21]
Leijupetikiteyttimiä
jatkuvatoimisiksi. [16]

voidaan

myös

rakentaa

sekä

panos-

että
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Kuva 12.

Teollinen leijupetikiteytin,
jäähdytin. [21]

jossa

on

sisään

rakennettu

6.1 Oslo-kiteytin

Oslo-kiteytin

kehitettiin

Norjassa

suurien

kidemäärien

valmistukseen.

Tarkoituksena oli saada suuria kiteitä ja näille kiteille tasainen kokojakauma.
Kiteyttimestä on valmistettu monenlaisia versioita, mutta kaikissa niissä on
sama toimintaperiaate. Ylikylläinen liuos virtaa kidepedin läpi pitäen kiteet
leijutetussa tilassa. Tällä tavoin valmistetussa kiteyttimessä pienet kiteet
kerääntyvät kiteyttimen yläosaan ja suuret kiteet alaosaan. Tyypillinen Oslokiteytin on esitetty kuvassa 13.
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Kuva 13.

Oslo-kiteytin. [1]

Kiteyttimessä syöttö tulee lähelle kierrätyksen alkupistettä E, jossa liuos
tehdään ylikylläiseksi jäähdyttimen H avulla. Tämän jälkeen liuos syötetään
takaisin

reaktorin

pohjalle

keskusputkea

B

pitkin.

Kierrätettävästä

emäliuoksesta on vain pieni osa uutta syöttöä ja näin ollen nukleaatiota ei
yleensä tapahdu jäähdyttimessä. Joitakin kideytimiä voi kuitenkin muodostua
sekä kiteyttimessä että kiteiden hajoamisen seurauksena. Nämä muodostuneet
kideytimet joutuvat kiertoon nestevirran mukana kunnes ne ovat tarpeeksi
suuria pysyäkseen kiteyttimessä. Lopputuote poistetaan kiteyttimen pohjalta
venttiilillä M. Näin saadaan aikaan tasakokoista tuotetta, koska ainoastaan
tietyn kokoiset kiteet pääsevät laskeutumaan kiteyttimen pohjalle.

Kiteiden muodostumista on yleensä helpompi kontrolloida perinteisessä
kiteyttimessä kuin leijupetikiteyttimessä. Oslo kiteyttimessä voidaan kiteen
kasvua kontrolloida seuraavilla keinoilla:
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•

syötön määrällä

•

syötön lämpötilalla

•

jäähdyttimen teholla

•

kierrätysnopeudella

•

kideytimien poistolla.

Syötön määrän nostaminen johtaa kiteiden viipymäajan pienenemiseen
kiteyttimessä ja sitä kautta pienempien kiteiden muodostumiseen sekä
suurempiin konsentraatioihin poistettavassa liuoksessa. Syötön lämpötilan nosto
mahdollistaa suuremman syöttö konsentraation, jolloin saadaan aikaan
suurempia ylikylläisyyksiä. Jäähdyttimen tehon nosto vaikuttaa ylikylläisyyteen
ja sitä kautta suurempaan saantoon, mutta tällöin myös kiteiden koko pienenee.
Jotta ylikylläisyys ehtisi purkautua kiteisiin kierrätysnopeus ei saa olla liian
suuri. Jos kierrätysnopeus on liian suuri, ylikylläinen liuos kiertää takaisin
jäähdyttimeen eikä näin ollen ehdi purkautua kiteisiin. Jos kierrätys on liian
hidasta, purkautuu kaikki ylikylläisyys kiteyttimen ala-osissa oleviin kiteisiin,
jolloin ylemmissä osissa leijuvat kiteet eivät kasva. Kideytimiä voidaan poistaa
emäliuoksesta, jolloin tuotteeksi saadaan suurempia kiteitä. Kideydinten poisto
G on esitetty myös kuvassa 13. [1]

6.2 Leijupetikiteyttimien luokittelu

Leijupetikiteyttimet voidaan Tai et al. [2] mukaan luokitella kahteen luokkaan
riippuen leijutusosan huokoisuudesta, joka on kääntäen verrannollinen pedin
kidetiheyteen. Leijutusosa voi olla kidetiheydeltään alhainen tai korkea (dense
and lean bed). Leijutusosan huokoisuudella tarkoitetaan tyhjän tilan osuutta eli
liuoksen tilavuusosuutta leijutuskanavassa. Tämä taas riippuu leijutuskanavassa
kasvavien kiteiden määrästä. Yleisesti voidaan määritellä, että jos tyhjän tilan
osuus on ε ≥ 0.9 , leijutusosan kidetiheys on alhainen. Sakeassa leijutusosassa
virtaavan fluidin nopeus kiteen pinnassa on pienempi kuin kiteiden
leijutusnopeus. Tällöin kiteet muodostavat kasvualustalle selvän liuos-suspensio
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rajapinnan. Kiteyttimessä, jossa on ns. harvaleijutusosa, kiteet liikkuvat vapaasti
ilman liuos-suspensio rajapintaa. Harvassa leijutusosassa on kuitenkin kaksi
haittapuolta.

Nämä

ovat

pieni

siemenkiteiden

määrä

sekä

kiteiden

kulkeutuminen fluidin mukana johtuen liuoksen nopeuden vaihteluista. Tämän
sekä suuremman saannon vuoksi sakean leijutusosan olosuhteet (ε ∼ 0.8-0.85)
[19] on yleisemmin käytössä kemian teollisuudessa, vaikkakin sakean
leijutusosan hydrodynamiikka on monimutkaisempi. Laboratorio-olosuhteissa
vastaavasti harvaleijutusosa on yleisemmin käytössä, kun tutkimuskohteena on
esimerkiksi

kiteiden

kasvumekanismit.

[2]

Kuvassa

14

on

esitetty

kaliumsulfaatti kiteiden kasvunopeuksia sakeassa leijutusosassa (ε ∼ 0.85) sekä
harvassa leijutusosassa (ε ∼ 0.98). [19]

Kuva 14.

Kaliumsulfaattikiteiden kasvunopeudet sakealla ja harvalla
leijutusosalla lämpötilassa 30oC. [19]
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Kasvunopeudet sakeassa leijutusosassa ovat Garside et al. [19] tekemien
kokeiden mukaan noin 15 % suuremmat kuin harvassa leijutusosassa.
6.3 Leijupetikiteyttimet laboratorio-olosuhteissa

Laboratorio-olosuhteissa leijupetikiteyttimiä käytetään kiteen kasvunopeuden
määrittämisessä. Laboratoriokiteyttimet voidaan rakentaa joko panos- tai
jatkuvatoimiseksi. [16] Niiden hydrodynaaminen käyttäytyminen on lähes
samanlaista

kuin

teollisissa

kiteyttimissä.

[2]

Esimerkiksi

kiteiden

leijutusnopeuksia mallitetaan valmiiksi laboratorio- ja pilot-laitteilla, koska sillä
on vaikutusta mm. kiteen kokoon, muotoon, kasvudispersioon ja leijutustilan
tiheyteen. [22]

Mm. tämän vuoksi kiteiden kasvunopeuksien tutkimiseen

laboratorioissa on käytetty paljon aikaa ja vaivaa. [2] Kuvassa 15 on esitetty
laboratorio-olosuhteissa

toimiva

leijupetikiteytin,

joka

on

rakennettu

jatkuvatoimiseksi.

Kuva 15.

Tyypillinen laboratorio-olosuhteissa toimiva leijupetikiteytin.
(1) leijutusalusta, (2) pumppu, (3) lämpömittari. [2]

28

Leijupetilaitteistoissa ylikylläistä liuosta kierrätetään kiteyttimen läpi, johon on
asetettu tunnettu määrä tietyn kokoisia kiteitä. Virtaus säädetään siten, että
kiteet eivät laskeudu alustalle eivätkä myöskään kulkeudu liuoksen mukana
pois. Kun tiedetään kiteiden koko kokeen alussa ja lopussa, voidaan määrittää
keskimääräinen kasvunopeus. [9] Koska leijupetikiteyttimessä ei ole sekoittajia
tai muita vastaavia laitteita, kiteet eivät rikkoudu eikä näin ollen muodosta uusia
kideytimiä. Kaikki ylikylläisyys pyrkii purkautumaan siemenkiteisiin. [23]
Tyypillisiä laboratorio-olosuhteissa käytettyjä leijupetikiteyttimiä on esitetty
kuvissa 16-18.

Kuva 16.

Tai et al. [24] käyttämä leijupetikiteytin. (1) pH- ja
lämpötilamittari, (2) emäliuossäiliö, (3) kierrätyspumppu, (4)
leijutusalusta.

Kuva 17.

Tanrikulu et al. [17] käyttämä leijupetikiteytin.
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Kuva 18.

Al-Jibbouri et al. [25] käyttämä leijupetikiteytin.

Leijupetikiteyttimet ovat pääasiassa valmistettu lasista [14], koska ylikylläisyys
purkautuu helposti metalliosiin. Näin myöskin estetään metallisten osien
reagoiminen

emäliuoksen

kanssa.

Leijupetikiteyttimien

pääosat

ovat

emäliuossäiliö, kierrätyspumppu, jäähdytin, lämmitin, leijutusalusta sekä
erilaiset mittalaitteet (lämpötila, virtaus, pH). [26]

6.4 Minimileijutusnopeus

Minimileijutusnopeus voidaan määrittää siten, että partikkeliin kohdistuva,
nestevirrasta aiheutuva nostovoima sekä gravitaatiosta aiheutuva painovoima
ovat yhtä suuret. Mullin [6] on esittänyt kappaleeseen kohdistuvan nostovoima
seuraavasti:

F = cD A p

jossa

1 2
ρu
2

F

nostovoima

cD

vastuskerroin

Ap

partikkelin projektiopinta-ala

ρ

fluidin tiheys

u

leijutusnopeus

(13)
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Asettamalla kappaleeseen kohdistuva nostovoima ja painovoima yhtä suureksi,
saadaan pallomaiselle kappaleelle ( V =

c D Ap

jossa

π 3
dp )
6

1
π
ρu o 2 = d p 3 (ρ p − ρ )g
2
6

uo

minimileijutusnopeus

dp

partikkelin halkaisija

ρp

partikkelin tiheys

g

putoamiskiihtyvyys.

(14)

Yleinen minimileijutusnopeutta kuvaava yhtälö kaikilla virtausalueilla on
esitetty seuraavasti:
 4d p (ρ p − ρ )g 
uo = 

3 ρc D



1/ 2

(15)

Vastuskerroin cD on määritetty eri virtausalueille seuraavasti: [1]
Laminaarialue Re < 0.2
cD =

24
Re

(16)

24
(1 + 0.15 Re 0,687 )
Re

(17)

Välialue 0.2 < Re < 500
cD =

Turbulenttialue Re > 500

c D = 0.44

(18)

Yhtälöiden 15, 16, ja 18 avulla voidaan määrittää minimileijutusnopeudet
laminaarille ja turbulenttiselle alueelle.
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gd p (ρ p − ρ )
2

Re < 0.2

uo =

jossa

µ

Re > 500

 gd p (ρ p − ρ )
u o = 1,74 

ρ



(19)

18µ

fluidin viskositeetti
1/ 2

(20)

Välialueen 0.2 < Re < 500 minimileijutusnopeus saadaan määritettyä helpoiten
kokeellisella Reynoldsin luvulla Re∞ sekä Arkimedeen luvulla Ar. Kokeellinen
Reynoldsin luku määritellään seuraavasti: [1]
Re ∞ = (2.33 Ar 0.018 − 1.53 Ar −0.016 )13.3
jossa

Ar

(21)

Arkimedeen luku

Arkimedeen luku voidaan laskea yhtälöstä 22

Ar =

d p3 gρ (ρ p − ρ )

(22)

µ2

Näin ollen minimileijutusnopeus välialueelle saadaan ratkaistua Reynoldsin
luvun yhtälöstä 23

Re ∞ =

ρu o d p
µ

(23)

Arkimedeen luvun avulla voidaan myös määrittää helposti virtausalue, jolla
leijutuksessa
seuraavasti: [1]

liikutaan.

Virtausalueet

Arkimedeen

luvulle

on

jaettu
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Laminaarialue
Ar < 3.6

(24)

3.6 < Ar < 105

(25)

Ar > 105

(26)

Välialue

Turbulenttialue

Lasketut

minimileijutusnopeudet

ovat

vain

suuntaa

antavia,

koska

partikkeleiden muodot ja koot vaihtelevat sekä niillä on myös vuorovaikutuksia
toisien partikkeleiden kanssa. Näiden vuorovaikutuksien sekä muotoseikkojen
määrittäminen on hankalaa ja jokseenkin mahdotonta, kun kyseessä on useita
partikkeleita. [27]
6.5 Kiteiden kasvumekanismi leijupetikiteyttimessä

Kiteen kasvuilmiön voidaan Tanrikulu et al. [17] mukaan olettaa sisältävän
kaksi vaihetta. Ensimmäinen vaihe on diffuusio bulkista aineensiirtokerroksen
läpi (diffuusioaskel) ja toinen vaihe on kasvuyksiköiden yhdistyminen
kidehilaan (integraatioaskel). Kiteytyksen kinetiikkaan kuuluu myös kolmas
vaihe, jossa kiteytyksessä syntyvä lämpö siirtyy liuokseen. [15] Kiteen
kasvunopeus

voidaan

esittää

kahden

ensimmäisen

vaiheen

avulla

seuraavasti: [17]
Diffuusioaskel
RG = k D
jossa

(ρ b − ρ i )
(1 − wb )

RG

kokonaiskasvunopeus

kD

liukenemisvakio

ρb

bulkin konsentraatio

ρi

rajapinnan konsentraatio

wb

bulkin massaosuus liuoksessa

(27)
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Integraatioaskel

(

RG = k r ρ i − ρ ∗
jossa

)

r

(28)

kr

integraatiovakio

ρ*

liuoksen kylläisyyskonsentraatio

r

integraation reaktioaste

Kiteiden kokonaiskasvunopeus voidaan esittää seuraavasti:

(

RG = k G ρ b − ρ ∗
jossa

)

g

(29)

(ρb-ρ*)

ylikylläisyys

kG

kokonaiskasvuvakio

g

kokonaisreaktioaste

Kokonaiskasvuvakio

voidaan

esittää

myös

liukenemisvakion

ja

integraatiovakion avulla seuraavasti:
1
1
1
=
+
kG k D k r

(30)

Kiteen kasvussa tulee ottaa huomioon myös kiteen liukeneminen
RD = k D ρ L ln (1 + B )
jossa

RD

liukenemisnopeus

ρL

liuoksen tiheys

B

liukenemisen ajavavoima

(31)
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Liukenemisen ajavavoima voidaan laskea yhtälöstä 32

B=
jossa

(w * − wb )
(1 − w *)

w*

(32)

kylläisenliuoksen bulkin massaosuus

Tietämättä rajapinnan konsentraatiota

ρi

ei ole mahdollista arvioida

integraation reaktioastetta r ja integraatiovakiota kr. Yhdistämällä yhtälöt 27 ja
28

saadaan

eliminoitua

tuntematon

rajapinnan

konsentraatio,

jolloin

kokonaiskasvunopeuden yhtälöksi saadaan:



R
RG = k r  ρ b − ρ * − G (1 − wb )
kD



(

)

r

(33)

6.6 Kiteen kasvunopeuden määrittäminen leijupetikiteyttimessä

Kiteiden kasvunopeudesta saatua tietoa voidaan käyttää mm. teollisten
kiteyttimien suunnitteluun. Näitä tietoja on harvoin saatavissa kirjallisuudessa,
joten kiteiden kasvatuskokeita täytyy tehdä laboratorio-olosuhteissa kullekin
aineelle erikseen. [16]
Differentiaalimenetelmässä

kiteyttimeen

asetetaan

muutama

gramma

siemenkiteitä, joiden annetaan kasvaa haluttuun kokoon ylikylläisessä
liuoksessa. Koska kiteiden määrä on pieni, oletetaan että liuoksen konsentraatio
ei muutu kiteiden kasvun aikana. Seuraavassa on esitetty muita oletuksia, jotka
tulee ottaa huomioon kasvatuskokeita tehtäessä: [26]
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•

kiteiden määrä kokeen alussa ja lopussa on sama

•

kiteyttimessä ei esiinny kasvudispersiota eli kaikilla kiteillä on sama
kasvunopeus

•

kiteiden muotokerroin on sama

•

spontaania nukleaatiota ei tapahdu.
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KOKEELLINEN OSA

1 Koesuunnitelma

Työssä tutkittiin sulfatiatsolikiteiden kasvua leijupetikiteyttimessä sekä pyrittiin
kartoittamaan

luotettavia

menetelmiä

kasvunopeuksien

mittaamiseksi.

Kasvatuskokeet suoritettiin eriasteisilla ylikylläisyyksillä. Liuotinseoksena oli
vesi-1-propanoliseos

(1:1

m-%).

Siemenkiteet

valmistettiin

samasta

liuotinseoksesta, jolla kokeet tultiin tekemään. Mittaussuunnitelma on esitetty
taulukossa II. Kokeiden tarkoituksena oli selvittää leijupetikiteyttimen
toimivuutta kasvunopeuksien mittaamisessa sekä laitteiston soveltuvuutta
lääkeaineiden käsittelyyn. Kiteiden kasvun seuraamiseen testattiin seuraavia
laitteistoja: kasvavia kiteitä tarkkailtiin on-line PIA 4000 mod LUT (Particle
Image

Analyser)

kuva-analysaattorilla,

jolla

voitiin

mitata

kiteiden

kokojakaumia ja muotokertoimia sekä seurata mahdollisia muutoksia kiteen
pinnassa, sekä Coulter LS 130 partikkelikokoanalysaattorilla mitattiin
siemenkiteiden kokojakaumia sekä kiteiden kokojakaumia kasvatuksen jälkeen
off-line mittauksena.
Taulukko II. Mittaussuunnitelma.
Liuotin

Vesi-1-propanoliseos (1:1)

Ylikylläisyys [oC] Kasvatusaika [h] Mittusten lkm

1
2
3
4
5

1.5
1.5
1.5
1.5
1.5

3
3
6
3
3
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2 Liuottimien valinta

Tehtyjen esikokeiden perusteella päädyttiin liuotinseoksiin, koska puhtailla
liuottimilla (vesi, 1-propanoli, etanoli) liukoisuudet olivat huomattavan alhaisia
sekä esimerkiksi sulfatiatsolin vesiliuokset olivat voimakkaasti pintoja likaavia.
Lisäksi sulfatiatsolikiteet

eivät

laskeutuneet

vesiliuoksissa vaan jäivät

kellumaan veden pinnalle, vaikka kiteiden korkeamman tiheyden perusteella
verrattuna liuoksen tiheyteen kiteiden olisi pitänyt laskeutua. Tämä selittyy
sulfatiatsolin

hydrofobisuudella.

Vesi

myös

”liimasi”

sulfatiatsolikiteet

leijutusalueen lasipintoihin kiinni.
Sulfatiatsolin liukoisuus määritettiin siten, että liukoisuuskokeissa käytetyistä
liuoksista otettiin jokaisessa mittauslämpötilassa kolme erillistä näytettä.
Liuokset sisälsivät ylimäärin sulfatiatsolijauhetta, joka oli Industrias GMB:n
toimittamaa polymorfimuotoa 4. Jokaisessa lämpötilassa olosuhteiden annettiin
vakiintua

muutama

tunti.

Tämän

jälkeen

näytepulloista

otettiin

mikrosuodattimella varustetun ruiskun avulla liuoksesta näytteet, jotka
punnittiin välittömästi märkänä ja myöhemmin kuivana. Sulfatiatsolin
liukoisuus eri liuottimiin ja liuotinseoksiin on esitetty kuvassa 19.
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Liukoisuus [g/100g liuotinta]

1-propanoli
30

1-propanoli/vesi (1:1)
1-propanoli/vesi (1:3)

25

1-propanoli/vesi (3:1)
vesi

20

etanoli/vesi (1:1)
etanoli/vesi (1:3)

15
10
5
0
0

20

40

60

80

Lämpötila [oC]

Kuva 19.

Sulfatiatsolin liukoisuus eri liuottimiin ja liuotinseoksiin.

100
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Kuten kuvasta 19 huomataan, liuotinseos 1-propanoli/vesi (1:1) ja etanoli/vesi
(1:1) antavat suurimmat liukoisuudet. Joko veden tai propanolin/etanolin
osuutta

lisäämällä

liukoisuuskäyrien

liukoisuus

pienenee.

1-propanoli/vesi

(3:1),

Merkillepantavaa
1-propanoli/vesi

on

myös

(1:3)

sekä

etanoli/vesi (1:3) yhteneväisyys.

2.1 Siemenkiteiden valmistus

Leijupetikiteytystä
panoskiteytyksellä

varten

valmistettiin

espanjalaisen

sopivan

Industrias

kokoisia
GMB:n

siemenkiteitä
toimittamasta

sulfatiatsolijauheesta, joka oli polymorfimuotoa 4. Kuvassa 20 on esitetty SEMkuva (Scanning Electron Microscope) alkuperäisestä sulfatiatsolijauheesta.

Kuva 20.

SEM-kuva Industrias GMB:n toimittamasta sulfatiatsolijauheesta, joka on polymorfimuotoa 4. Kuvan suurennos on 650kertainen, jolloin kuva-alueen leveys on 203 µm.
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Siemenkiteitä valmistettiin panoskiteytyksellä jäähdyttämällä kylläiseksi tehty
liuos 60oC:sta 20oC:een noin 18 tunnissa. Kun lämpötila oli kiteyttimessä
laskenut

noin 2oC,

lisättiin liuokseen alkuperäistä sulfatiatsolijauhetta

(keskikoko noin 70 µm) muutama gramma estämään ylimääräistä spontaania
nukleaatiota ja varmistamaan ylikylläisyyden purkautumisen siemenkiteisiin.
Alkuperäisen sulfatiatsolijauheen kokojakauma on esitetty kuvassa 21.

Kuva 21.

Alkuperäisen sulfatiatsolijauheen kokojakauma
Coulter LS 130 partikkelikokoanalysaattorilla.

mitattuna

Panoskiteytyksellä saatiin valmistettua siemenkiteitä, joiden keskikoko oli noin
400 µm. Lopuksi siemenkiteet poistettiin kiteyttimestä ja kuivattiin 45oC:ssa
vakuumiuunissa noin 24 tuntia. Siemenkiteiden valmistuksessa käytetty
laitteisto on esitetty kuvassa 22.
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Kuva 22.

Siemenkiteiden valmistuksessa käytetty laitteisto.

Valmistetut siemenkiteet seulottiin kokovälille 250 µm – 355 µm, jotta kiteiden
käsittely analyysilaitteistoilla ja kiteyttimessä olisi helpompaa ja jotta kasvun
seuraaminen partikkelikokoanalysaattorissa onnistuisi paremmin. Esimerkki
valmistetusta siemenkiteestä on esitetty kuvassa 23. Kuva on otettu
mikroskoopilla,

johon

kuvankäsittelyohjelmisto.

oli

liitetty

tietokone

ja

Analysis-
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Kuva 23.

Vesi-1-propanoliseoksesta (1:1 m-%) valmistettuja seulottuja
sulfatiatsolikiteitä kuvattuna mikroskoopilla.

Kuten kuvasta 23 huomataan, panoskiteytyksellä valmistetuilla siemenkiteillä ei
ole kiteille ominaisia teräviä muotoja vaan ohuiden levyjen reunat ovat
rikkoutuneet. Joissakin tapauksissa kiteet ovat jopa liimaantuneet toisiinsa
kiinni. Kiteiden rikkoutuminen on voinut johtua myös seulonnasta, koska kiteet
ovat suhteellisen hauraita ja näin ollen herkkiä mekaaniselle rasitukselle.

Kuvassa 24 on esitetty panoskiteytyksellä valmistettujen siemenkiteiden
keskimääräinen kokojakauma ennen seulomista ja seulomisen jälkeen mitattuna
laserdiffraktioon perustuvalla Coulter LS 130 – partikkelikokoanalysaattorilla,
johon oli asennettu pienen tilavuuden moduuli, small volume module SVM.
Moduulin nestetilavuus on noin 0.125 dm3.
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Kuva 24.

Panoskiteytyksellä
valmistettujen
sulfatiatsolikiteiden
kokojakaumat seulontaa ennen ja seulonnan jälkeen mitattuna
Coulter LS 130 partikkelikokoanalysaattorilla. Siemenkiteet oli
valmistettu vesi-1-propanoliliuoksesta (1:1-m%).

Kuvasta 24 huomataan, että fraktioimattomille kiteille laitteiston mittausalue ei
ollut riittävän laaja (0.1 –900 µm). Seulomisen jälkeen kiteiden kokojakaumaa
saatiin pienennettyä siten, että se mahtui kokonaan mitta-asteikolle.
Panoskiteytyksellä valmistettujen siemenkiteiden polymorfimuoto tutkittiin
Helsingin yliopiston Farmasian teknologian osastolla. Näyte tutkittiin XRPD (xray powder diffraction) laitteistolla. Näytteelle saatiin polymorfimuoto
SUTHAZ02 eli muoto 2. Kuvassa 25 on esitetty siemenkidenäytteen XRPDanalyysi.
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Kuva 25.

Sulfatiatsolikiteiden XRPD-analyysi.

3 Leijupetikiteytys

Leijupetikiteytyslaitteisto on esitetty kuvassa 26. Kaikissa kokeissa emäliuos oli
kylläinen 21oC:ssa ja kokeissa käytetyt ylikylläisyydet olivat 1, 2, 3, 4 ja 5
astetta. Laitteiston emäliuossäiliön tilavuus oli 1.0 dm3 ja laitteiston muun osan
vetoisuus oli noin 0.5 dm3 ja koko laitteisto oli valmistettu lasista. Kaikissa
kokeissa emäliuoksen lämpötila pidettiin yli 22oC:ssa termostaatilla, joka oli
kiinnitetty vesihauteeseen. Emäliuosta kierrätettiin hammasrataspumpulla
jäähdytyskierukan läpi leijutusalueelle. Jäähdytyskierukalla, jota ohjattiin Lauda
RC 6 CP allastermostaatilla, säädettiin leijutusalueelle oikea lämpötila eli oikea
ylikylläisyys.

Kun

kiteistä

oli

mitattu

Coulter

LS

130

partikkelikokoanalysaattorilla siemenkiteiden koko, asetettiin ne leijutusalueelle
ja tämän jälkeen siemenkiteet säädettiin emäliuoksen virtauksen avulla
leijutettuun tilaan. Tästä leijutustilasta otettiin mahdollisuuksien mukaan kuvia
PIA-kuva-analysaattorilla

sekä

lähtötilanteessa

että

lopputilanteessa.

Siemenkiteiden määrä oli noin 0.2 grammaa riippuen Coulterista saadusta
kidemäärästä.

Kiteiden

kasvatusaika

oli

kaikissa

kokeissa

1.5 tuntia.
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Kasvatuksen jälkeen kiteet poistettiin kiteyttimestä ja niiden kokojakauma
mitattiin

uudestaan

partikkelikokoanalysaattorilla.

Leijutusalueen

läpi

kulkeutunut emäliuos lämmitettiin jälleen lämmityskierukalla yli 22oC:een,
jolloin mahdollisesti muodostuneet kideytimet tuhoutuivat sekä näin voitiin
varmistaa emäliuoksen lämpötilan vakiona pysyminen.

Kuva 26.

Leijupetikiteytyslaitteiston periaatekuva.

Leijutusalue on valmistettu Oy Lasilaite Ab:ssa Porvoossa ja sen on suunnitellut
DI Mikko Huhtanen käyttäen apuna kaupallista Fluent 5.4 CFD-ohjelmaa
(Computational
kuvassa 27 ja 28.

Fluid Dynamics).

Leijutusalue on esitetty tarkemmin
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Kuva 27.

Leijutusalue (kyvetti).

Kuva 28.

Leijutusalueen virtausnopeuksien tasapainokäyrät simuloituna
Fluent 5.4-ohjelmistolla.

Leijutusalue on muodoltaan litteä, koska kokeissa oli tarkoitus ottaa kuvia
kasvavista kiteistä. Tämä ei olisi ollut mahdollista, jos leijutusalue olisi ollut
tavanomainen pyöreä putkilo.
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Kuvassa 29 on esitetty osa laitteistosta, jossa näkyy PIA-kuva-analysaattori,
leijutusalue, sintteri ja lämpötilanmittaus. Kuvassa 30 on puolestaan
emäliuossäiliö ja siihen liittyvät ja siitä lähtevät letkuyhteet.

Kuva 29.

Leijupetikiteytyslaitteisto,
josta
näkyvissä
analysaattori, leijutusalue ja lämpötilanmittaus.

PIA-kuva-

Kuva 30.

Leijupetikiteytyslaitteiston emäliuossäiliö ja siihen tulevat ja siitä
lähtevät letkuyhteet.
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3.1 Leijupetilaitteiston ongelmat

Kokeiden edetessä leijutusalueen alaosassa sijaitseva sintteri alkoi tukkeutua ja
kerätä kiteitä. Tämän vuoksi virtausnopeus kiteyttimessä pyrki pienenemään ja
lopulta jopa pysähtymään. Tämä aiheutti myös vuotoja lasihiosten aukeamisen
kautta. Sintteriin muodostui myös ohivirtauskanavia, jolloin osa sintteristä ei
päästänyt emäliuosta läpi ja osa päästi. Tämä aiheutti kiteiden laskeutumista
sintterin virtaamattomalle osalle. Ongelma ratkaistiin poistamalla sintteri ja
asettamalla ohut silikoniputki o:n muotoiselle lenkille, jolloin kiteyttimeen
asetetut kiteet laskeutuivat lenkin pohjalle kulkeutumatta siitä jäähdyttimeen.
Pumpun käynnistyttyä ohuessa silikoniputkessa oleva nopeampi virtaus toi
siemenkiteet pois putkesta kiteytysalueelle. Toinen ongelma oli, että
emäliuoksen konsentraatio ei täysin pysynyt vakiona. Koska emäliuossäiliön
tilavuus oli vain 1.0 dm3 ja sulfatiatsolin liukoisuus vesi-1-propanoli (1:1)
seokseen lämpötilassa 21oC oli 8.68 g/dm3, vaikutti jokainen kasvatus
ylikylläisyyteen. Liukoisuus lämpötilassa 20oC (8.22 g/dm3) oli suhteellisen
lähellä lämpötilan 21oC liukoisuutta, jolloin 0.4 gramman kiteytyminen
liuoksesta aiheutti noin yhden asteen muutoksen ylikylläisyyslämpötilaan.
Ongelmaa yritettiin ratkaista täyttämällä laitteisto mahdollisimman täyteen
(noin 1.5 dm3). Leijupetikiteyttimessä tapahtui myös spontaania nukleaatiota,
johon ylikylläisyys purkautuu osittain ennen siemenkiteiden kasvatuskyvettiä.
Spontaani nukleaatio tapahtui pääasiassa jäähdyttimen kierukassa sekä
leijutusalueen lasipinnoilla. Tämä ei-toivottu ytimenmuodostuminen aiheutti
kasvunopeuksien pienenemisen peräkkäisissä kokeissa. Kuvassa 31 on esitetty
kiteiden kasvun muuttuminen ”vakioylikylläisyydellä” 3oC perättäisissä
kasvatuskokeissa.
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Kuva 31.

Sulfatiatsolikiteiden
kokojakauman
keskikoon
kasvun
muuttuminen vakioylikylläisyydessä perättäisissä kokeissa.
Ylikylläisyys oli 3oC ja kasvatusaika 1.5 tuntia.

3.1 PIA 4000 mod LUT -kuva-analysaattori

Kuvassa 32 on esitetty esimerkki PIA-kuva-analysaattorin antamasta datasta.
PIA on on-line-videomikroskooppi, jonka maksimi kuva-ala on 2.832mm x
2.160 mm. Laitteessa CCD-kamera on synkronoitu stroboskoopin kanssa, joka
antaa kameralle sen tarvitseman valon.
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Kuva 32.

Esimerkki PIA-kuva-analysaattorin tulostamasta datasta.

PIA toimii siten, että suurnopeuskamera ottaa jatkuvasti kuvia kuva-alalle
osuvista partikkeleista ja tietokoneohjelma yrittää tunnistaa annettujen
parametrien avulla partikkeleiden kokojakaumia ja muotokertoimia. Kuvassa 33
on esitetty PIA:n analyysiparametrit.

Kuva 33.

PIA:n analyysiparametrit.
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3.1.1 PIA:n soveltuvuus sulfatiatsolikiteiden mittaamiseen
PIA:n soveltuvuudesta sulfatiatsolikiteiden kasvun seuraamiseen voi olla
montaa mieltä, mutta käytännön kokeet osoittivat että kovin luotettavia tuloksia
laitteella ei saa. PIA ei pystynyt mittaamaan kaikkia kiteitä, koska osa niistä oli
lähes läpinäkyviä, jolloin kiteen rajaaminen laitteella onnistui vain harvoin.
Laitteistossa ei voitu käyttää polarisointiyksikköä, jolla läpinäkyvät kiteet olisi
saatu mitattua, koska laitteiston oma valaistus ollut tässä tapauksessa riittävää.
Epätasaisuudet kiteen pinnassa aiheuttivat sen, että laitteisto tunnisti kiteen
useaksi pieneksi kiteeksi, joka sai laitteiston mittaamaan kiteen useana erillisenä
kiteenä sekä päällekkäin leijuvat kiteet tunnistettiin harvemmin oikeanlaisiksi.
Myös kiteiden kokojakaumat vaihtelivat suuresti riippuen minkälaisia ohjelman
asetuksia käytettiin. Ohjelmassa voitiin kiteiden tunnistus muuttaa tapahtumaan
kiteen tummuuden, gradientin tai koon mukaan. Kaikilla näillä vaihtoehdoilla
oli hyviä ja huonoja ominaisuuksia, mutta koska ohjelmassa piti valita vain yksi
näistä mittausmenetelmistä, ei mittauksia voinut pitää luotettavina. Jos
ohjelmassa olisi pystynyt yhdistämään näitä mittausominaisuuksia, mittaukset
olisivat voineet toimia.
Koska leijutusalue on kolmionmallinen, tekee se jonkinnäköistä luokittelua,
jolloin PIA:n kuva-alueelle nousi ainoastaan tietynkokoinen jae. Suurimmat
kiteet jäivät PIA:n ulottumattomiin hioksien läheisyyteen. Tämä ongelma
korostui siinä vaiheessa, kun kiteet alkoivat kasvaa, jolloin vakio virtauksessa
ne laskeutuivat alemmalle tasolle leijumaan.
Koska näitä ongelmia ei pystytty sulfatiatsolikiteiden tapauksessa ratkaisemaan,
täytyy vain todeta, että PIA- kuva-analysaattori sopii paremmin partikkeleille,
jotka eivät ole läpinäkyviä ja joiden pinta on mahdollisimman tasainen,
kokojakauma kapea sekä muodot selkeät. PIA-kuva-analysaattoriahan ei ole
varsinaisesti

tällaiseen

mittaustapahtumaan

tarkoitettu

ja

erikokoisten

partikkelien ajautuminen kuva-alueelle johtuikin muista seikoista kuin kuva-
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analysaattorista ja sen toimintakyvystä. Toimiessaan oikein PIA on varsin
kätevä ja nopea on-line analyysilaite.
Kuvia PIA:n tulostamasta datasta ja sen puutteista on esitetty liitteessä I.

3.2 Coulter LS 130 partikkelikokoanalysaattori

Coulter LS 130 partikkelikokoanalysaattorin toimintaperiaate on esitetty
kuvassa 34. Coulterilla voidaan mitata partikkeleja, jotka ovat kokoalueella
0.1 µm - 900 µm.

Kuva 34.

Coulter LS 130 partikkelikokoanalysaattorin toimintaperiaate.

Sulfatiatsolikiteiden kokoanalyysiä varten Coulteriin vaihdettiin ns. Small
Volume Module, SVM. Näin voitiin minimoida mittaukseen tarvittavien
kiteiden sekä taustaliuoksen määrä (125 ml).
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Coulterilla mitattaessa jokaisesta näytteestä mitattiin vähintään kolme mittausta
riippuen siitä, muuttuiko kokojakauma mittauksien aikana. Mittausaika oli 60
sekuntia ja laitteiston sekoitus oli 75 % maksimista, koska alhaisemmalla
nopeudella kiteet laskeutuivat laitteistossa.

3.2.1 Coulter LS 130:n soveltuvuus

Ongelmat, joita kohdattiin Coulterin käytössä, olivat kiteiden osittainen
liukeneminen analysoinnin aikana. Tämä selittyy laitteiston lämpenemisellä,
mikä johtaa sulfatiatsolin liukoisuuden kohoamiseen liuoksessa. Lisäksi
havaittiin kiteiden osittaista hajoamista pumppauksen johdosta SMVmoduulissa.
Kiteiden liukenemista yritettiin estää käyttämällä laitteistossa liuosta, joka on
kylläistä laitteiston lämpötilassa (31oC). Tällä pystyttiin estämään lähes kaikki
liukeneminen. Kaikkea kiteiden liukenemista ei kuitenkaan pystytty estämään,
koska kiteyttimessä emäliuoksen kylläisyyspiste, joka on noin 20oC, on hieman
alhaisempi

kuin

kylläisyyspiste.

Coulter-analysaattorissa

Näin

ollen

emäliuoksen

käytettävän
ja

taustaliuoksen

taustaliuoksen

seoksen

kylläisyyspiste on näiden kahden kylläisyyspisteen välillä. Lisäksi Coulter antoi
joskus tulokseksi jakaumia, joissa oli useampi huippu. Tämä tapahtui varsinkin
suurilla ylikylläisyyksillä kasvatetuilla kiteillä.
Näistä ongelmista huolimatta saatiin Coulterilla näkyviin kiteiden keskikokojen
kasvu. Kuvassa 35 on esimerkki kasvatuskokeesta, jossa noin 3oC:n
ylikylläisyydessä kasvatettujen kiteiden kumulatiiviset kokojakaumat ennen ja
jälkeen kasvatuksen.
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Kuva 35.

Sulfatiatsolikiteiden kumulatiivinen kokojakauma ennen
kasvatusta ja kasvatuksen jälkeen. Ylikylläisyys oli noin 3oC ja
kasvatusaika 1.5 tuntia.

4 Mittaustulokset

4.1 Leijupetikiteytys

Leijupetikiteytin toimi erittäin hyvin. Kun olosuhteet ja laitteisto oli säädetty
tehtyjen testien perusteella optimaalisiksi, kiteet liikkuivat virtaavassa fluidissa
tasaisesti. Kuvassa 36 on mikroskoopilla otettu kuva kasvatetuista kiteistä.
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Kuva 36.

Sulfatiatsolikiteitä kasvatettuna leijupetikiteyttimessä 1.5 tuntia.
Ylikylläisyys oli noin 3oC ja liuottimena oli vesi-1-propanoliseos
(1:1).

Kuten kuvasta 36 huomataan, kasvatetuilla kiteillä on kiteille ominaiset
särmikkäät piirteet ja säännölliset muodot. Jos kuvaa 36 verrataan aiempaan
esitettyyn kuvaan 23, jossa kiteet oli otettu panoskiteytyksestä, huomataan selvä
ero pintojen tasaisuudessa. Leijupetikiteyttimessä kasvaneet kiteet ovat
”korjaantuneet”

eli

niiden

rikkoutuneet

kulmat

ovat

korjaantuneet.

Leijupetikiteytys on selvästi hellävarainen kiteille ja sopii näin ollen
suhteellisen hauraiden kiteiden kasvatukseen.
Lisää kuvia siemenkiteistä ja kasvatetuista sulfatiatsolikiteistä on esitetty
liitteessä II.
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Kiteiden

kasvamista

seurattiin

Coulter

kokojakauman keskikoon kasvusta.

LS

130:n

Kuvassa

antaman

kiteiden

37 on esitetty kiteiden

kokojakaumien keskikokojen kasvut eri ylikylläisyyksillä.

Keskimääräinen kasvu [µm]

120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
0

1

2

3

4

5

6

o

Ylikylläisyys [ C]

Kuva 37.

Sulfatiatsolikiteiden partikkelikokojakauman keskikokojen kasvu
eri ylikylläisyyksillä. Kasvatusaika kokeissa oli 1.5 tuntia ja
liuottimena oli vesi-1-propanoli (1:1).

Kuten kuvasta

huomataan,

kokojakaumien

keskikoot

kasvoivat

lähes

satunnaisesti. Kasvunopeudet pienenivät samalla ylikylläisyydellä perättäisissä
koeajoissa. Esimerkiksi ylikylläisyydellä 3oC saatiin kuusi toisistaan täysin
poikkeavaa tulosta, jotka olivat välillä 76.4 µm – 15.6 µm. Tämä johtui
todennäköisesti

lämpötilojen

muuttumisesta,

spontaanista

nukleaatiosta

laitteistossa sekä ylikylläisyyden muuttumisesta. Tuloksien vaihtelu voi myös
johtua siitä, että kaikki kiteet eivät kasva yhtä nopeasti, jolloin kiteiden
keskikoon kasvun seuraaminen ei ole oikea vaihtoehto leijupetikiteyttimessä
tapahtuvan kasvun tutkimiseen. Taulukossa III on esitetty kuvan 37
kasvunopeudet.
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Taulukko III. Sulfatiatsolikiteiden
kokojakaumien
keskikokojen
kasvunopeudet eri ylikylläisyyksillä. Kasvatusaika kokeissa oli
1.5 tuntia ja liuottimena oli vesi-1-propanoli (1:1).
Ylikylläisyys [oC] Kasvu [µm]
1
83,1
56,8
86,9
2
96,1
67,7
62,7
3
90,3
89,8
57,8
47,2
39,2
18,4
4
87,3
62,6
23,2
5
82,6
87,7
73,9

Kuvassa 38 on esitetty kumulatiivinen kuvaaja kasvatuskokeesta, jossa
ylikylläisyys oli 3 astetta.

Kuva 38.

Sulfatiatsolikiteiden kumulatiiviset kokojakaumat ennen ja
jälkeen kasvatuksen. Ylikylläisyys oli 3oC ja kasvatusaika 1.5
tuntia. Kolme ensimmäistä numerosarjaa ovat kokojakaumat
ennen kasvatusta ja kolme jälkimmäistä kokojakaumat
kasvatuksen jälkeen.
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Kasvatukset kolmen asteen ylikylläisyydessä antoivat tasaisimmat kuvaajat,
mutta kasvunopeudet eivät pysyneet vakiona. Kumulatiivisista kuvaajista voi
kuitenkin selvästi nähdä kiteiden keskikokojen kasvamisen
Tehdyistä mittauksista saadut differentiaaliset ja kumulatiiviset kokojakaumat
on esitetty liitteessä III. Näistä kuvaajista voidaan huomata, että suurilla
ylikylläisyyksillä

kasvatetut

kiteet

antoivat

partikkelikokoanalysaattorin

kuvaajissa epätasaisia muotoja ja multimodaalisia jakaumia. Tämä voi johtua
suurien

kiteiden

laajamuotoisemmasta

liukenemisesta

johtuen

suurista

lämpötilaeroista kiteyttimestä otetun näytteen ja analysaattorissa käytetyn
taustaliuoksen välillä sekä kiteiden hajoamisesta.
Kokojakaumista huomataan myös selvästi se, että pienet kiteet ovat
huuhtoutuneet pois leijupetikiteyttimessä, jolloin jäljelle on jäänyt suurempi jae.
Tämä näkyy selvästi kumulatiivisissa kuvaajissa kasvatuksen jälkeisen käyrän
kulmakertoimen kasvuna. Kuvassa 39 on esitetty tyypillinen esimerkki
tällaisesta tapauksesta, jossa suuri osa pienistä kiteistä on joko liuennut tai
kulkeutunut virtauksen mukana pois kasvualueelta.

Kuva 39.

Sulfatiatsolikiteiden kumulatiiviset kokojakaumat ennen ja
jälkeen kasvatuksen. Ylikylläisyys oli 1oC ja kasvatusaika 1.5
tuntia. Kolme ensimmäistä numerosarjaa ovat kokojakaumat
ennen kasvatusta ja kolme jälkimmäistä kokojakaumat
kasvatuksen jälkeen.
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Kidekokojakaumien keskikoot ennen kasvatusta ja kasvatuksen jälkeen on
esitetty liitteessä IV.

4.2 Virhearvio

Sulfatiatsolikiteiden kasvatuskokeissa tutkittiin ylikylläisyyden vaikutusta
kiteen kasvunopeuteen. Koska kasvunopeudet vaihtelivat suuresti kokeita
toistettaessa, on virhettä syntynyt monessa vaiheessa. Ensimmäinen virhe
tapahtuu emäliuoksen kylläisyyden pitämisessä vakiona. Kokeissa olisi pitänyt
ottaa emäliuoksen konsentraatio ennen jokaista koetta ja niiden jälkeen. Tämä ei
kuitenkaan ollut mahdollista johtuen laiterikoista sekä emäliuoksen pienestä
tilavuudesta. Virhettä syntyy myös ylikylläisyyden asettamisessa, koska
lämpötilan säätö ei pysynyt aivan vakiona termostaatissa. Varsinkin
suuremmilla ylikylläisyyksillä tämä oli selvästi huomattavissa. Suurilla
ylikylläisyyksillä syntyi myös jäähdytinkierukkaan pieniä kideytimiä, jolloin
ylikylläisyys purkautui osittain ytimenmuodostukseen. Myös leijutusalueen
lasipintoihin alkoi muodostua kidekerros. Siemenkiteiden määrä ja koko
vaikuttavat kiteiden kasvunopeuteen ja nämä eivät olleet aivan samat kaikissa
kokeissa. Koska siemenkiteet saatiin partikkelikokoanalysaattorista, niiden
määrä sekä kokojakauma vaihtelivat hiukan.
Virhettä syntyi myös kiteiden poistossa kiteyttimestä. Tässä vaiheessa
kiteyttimen

lämpötila

oli

esim.

18oC,

jolloin

kiteitä

siirrettäessä

analyysilaitteistolle osa kiteistä todennäköisesti liukeni liuoksen lämpötilan
noustessa. Lisää liukenemista tapahtui myös partikkelikokoanalysaattorissa.
Vaikka laitteistossa oli vallitsevien olosuhteiden mukainen kylläinen liuos,
kiteitä siirrettäessä partikkelikokoanalysaattoriin kulkeutui myös kiteyttimestä
peräisin olevaa alemmassa lämpötilassa olevaa kylläistä nestettä. Näin koko
laitteistossa kiertävän liuoksen kylläisyystaso muuttui. Kiteitä myös hajosi tai
liukeni partikkelikokoanalysaattorin sekoituksen johdosta.
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Tilassa, jossa kiteytyslaitteisto sijaitsi, oli lämpötila 21oC kokeiden alkaessa.
Muutaman

tunnin

kuluttua

lämpötila

oli

noussut

lähelle

25oC:ta.

Partikkelikokoanalyysilaitteiston huoneen lämpötila oli 26oC ja laitteistoa
kiertävän nesteen 31oC. Kun tähän lisätään kiteyttimestä otettu neste esim.
kolmen asteen ylikylläisyydellä 18oC voidaan huomata, että maksimi lämpötilan
vaihtelu nesteelle oli 13oC. Tällä lämpötilavälillä liukoisuus sulfatiatsoli/vesi1-propanoli (1:1)-systeemillä on 7.5 g/dm3. Tämä on varmasti virheiden
syntymisen suurin aiheuttaja.
Eräs virheiden aiheuttaja oli mahdollisesti myös emäliuoksen lyhyt viipymäaika
lämmitetyssä syöttösäiliössä. Koska syöttösäiliön tilavuus oli noin 1 dm3 ja
virtausnopeus noin 0.2 dm3/min, voidaan olettaa, että viiden minuutin
viipymäaika ei ole riittävä tuhoamaan jäähdyttimessä muodostuneita kideytimiä.

5 Johtopäätökset

Työssä tutkittiin sulfatiatsolikiteiden kasvua leijupetikiteyttimessä sekä pyrittiin
kartoittamaan luotettavia menetelmiä kasvunopeuksien mittaamiseksi.
Leijupetikiteytin toimi odotusten mukaisesti. Kiteet kasvoivat rikkoutumatta ja
niiden kasvua pystyttiin seuraamaan visuaalisesti. Kolmion mallinen leijutusosa
aiheutti hieman hankaluuksia, koska osa kiteistä pyrki kiinnittymään viistoon
seinämään ja virtauksen muuttuminen kolmion levetessä aiheutti kiteiden
luokittumista. Kiteyttimen tulee toimia myös lähellä ympäristössä vallitsevaa
lämpötilaa, koska muuten laaja lasipinta aiheuttaa jäähtyessään spontaania
ytimenmuodostusta.
Emäliuoksen konsentraation muuttuminen kiteytyksen aikana oli asia, jota ei
saatu korjattua. Tämä voitaisiin korjata asentamalla laitteistoon suurempi
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emäliuossäiliö, jolloin aineen poistuminen kiteiden muodossa ei aiheuta
muutosta emäliuoksen konsentraatioon.
Laitteistoon voisi tehdä mm. sellaisia muutoksia, että leijutusalueen yläosa
voitaisiin termostoida ja siihen asentaa jonkinnäköinen levennys, jolloin
virtauksen mukana leijuvat pienet kiteet eivät kulkeutuisi eteenpäin vaan joko
laskeutuisivat alas tai liukenisivat.
PIA - kuva-analysaattori ei toiminut sulfatiatsolikiteiden kanssa, kuten oli
ajateltu. PIA ei kyennyt tunnistamaan kiteitä oikein, jolloin tulokset olivat
harhaanjohtavia. Kuva-ala oli suhteellisen pieni, joka aiheutti sen, että pienillä
kidemäärillä kiteitä oli vaikea saada kuvaan. Myös PIA:n oma valaistus ei ollut
sulfatiatsolikiteille kaikissa tapauksissa aivan riittävä. PIA toimii varmasti
paremmin kiteillä, jotka eivät ole läpinäkyviä ja joiden kokojakauma on pieni.
Kiteiden tulee myös olla irrallisia, koska PIA käsittää helposti agglomeraatit
yhdeksi kiteeksi.
Coulter LS 130 partikkelikokoanalysaattori toimi alkuvaikeuksien jälkeen
suhteellisen hyvin. Kun kiteiden liukeneminen saatiin estettyä muuttamalla
taustaliuoksen kylläisyyttä vastaamaan laitteiston lämpötilaa, tulokset olivat
suhteellisen hyviä. Tosin suuremmilla kiteillä oli silminnähtävää hajoamista,
mikä ilmeni hienomuotoisena pölynä laitteistosta poistetussa taustaliuoksessa.
Aika ajoin Coulter-analyysien aikana jostain syystä osa kiteistä liukeni. Tämä
saattaisi selittyä sillä, että laitteiston lämpötila kasvaa mittauksien aikana.
Jos Coulter LS 130 partikkelikokoanalysaattori haluttaisiin saada kunnolla
toimimaan, tulisi se termostoida emäliuoksen lämpötilaan. Tämä ei kuitenkaan
ollut mahdollista pienen tilavuuden moduulissa. Normaalissa tilassaan Coulter
voitaisiin termostoida, mutta se vaatisi taustaliuosta 1.7 dm3, mikä ei ollut tässä
tapauksessa mahdollista koska näytettä oli käytettävissä vain pieni määrä,
n. 0.2 g.
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Yleisesti ottaen jos tuloksia halutaan parantaa tulisi tehdä muutamia muutoksia.
Laitteistot tulisi laittaa samaan huoneeseen, jolloin minimoitaisiin lämpötilojen
vaihtelut ja kiteiden siirtäminen laitteesta toiseen tapahtuisi nopeammin. Tällöin
kiteitä ei liukenisi lämpötilojen vaihtelun seurauksena, kun kiteet poistetaan
kiteyttimestä. Coulter voitaisiin asentaa suoraan kiinni leijupetilaitteistoon,
jolloin kasvatetut kiteet voitaisiin suoraan venttiilin asentoa muuttamalla syöttää
partikkelikokoanalysaattoriin.
Leijupetikiteytin voitaisiin myös lämmittää siten, että emäliuoksen kylläisyys
voitaisiin nostaa lähelle partikkelikokoanalyysilaitteiston lämpötilaa, jolloin
voitaisiin käyttää yhtä ja samaa liuosta kaikissa mittaus- ja analyysivaiheissa.
Kuten aikaisemmin mainitsin, emäliuossäiliön tulisi olla sulfatiatsolin
tapauksessa suurempi, jotta pystyttäisiin paremmin vakioimaan emäliuoksen
konsentraatio. Kiteyttimeen syötettävien kiteiden määrä tulisi myös olla
kaikissa kokeissa sama. Tämän mittaaminen on suhteellisen hankalaa, koska
partikkelikokoanalysaattori liuottaa kiteitä ja joskus pienempi määrä kiteitä
riittää saavuttamaan analysaattorin kidekokojakauman mittaamiseen tarvittavan
kiintoainepitoisuuden.
Kokemukset

leijupetikiteyttimestä

olivat

varsin

positiiviset.

Varmasti

tulevaisuudessa kun laitteisto ja olosuhteet saadaan hiottua kohdalleen,
leijupetikiteyttimestä

tulee

käyttökelpoinen

menetelmä

kiteiden

kasvunopeuksien mittaamisessa. Toimiessaan optimaalisesti leijupetikiteytys on
erittäin nopea ja se antaa tilastollisesti luotettavampia kasvunopeustuloksia kuin
yksikidemittaus.
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LIITE I, 1(2)

LIITE I
Esimerkkikuvia PIA:n puutteista sen tulostamassa datassa.

Kuva 1.

PIA ei pysty mittaamaan koko kidettä.

Kuva 2.

PIA ei mittaa läpinäkyviä kiteitä ollenkaan.

LIITE I, 2(2)

Kuva 3.

PIA ei hahmota kiteitä.

Kuva 4.

PIA ei mittaa kiteitä, jotka eivät ole oikeassa asennossa.

LIITE II, 1(2)

LIITE II
Mikroskooppikuvia siemenkiteistä alussa ja kasvatuksen jälkeen.

Kuva 1.

Siemenkiteet alussa.

Kuva 2.

Siemenkiteet alussa.

LIITE II, 2(2)

Kuva 3.

Kasvatettuja siemenkiteitä.

Kuva 4.

Kasvatettu siemenkide.

LIITE III, 1(17)

LIITE III
Kolme kiteen kasvatuskoetta 1oC ylikylläisyydessä. Kasvatusaika oli 1.5 tuntia.
Kuvissa kolme ensimmäistä käyrää esittää siemenkiteiden kokojakaumia ja
kolme jälkimmäistä käyrää kiteiden kokojakaumia kasvatuksen jälkeen.
Kolmessa

ensimmäisessä

kokojakaumat
kokojakaumat.

ja

kuvassa

kolmessa

on

esitetty

jälkimmäisessä

kiteiden
kiteiden

kumulatiiviset
differentiaaliset

LIITE III, 2(17)

LIITE III, 3(17)

LIITE III, 4(17)

Kolme kiteen kasvatuskoetta 2oC ylikylläisyydessä. Kasvatusaika oli 1.5 tuntia.
Kuvissa kolme ensimmäistä käyrää esittää siemenkiteiden kokojakaumia ja
kolme jälkimmäistä käyrää kiteiden kokojakaumia kasvatuksen jälkeen.
Kolmessa

ensimmäisessä

kokojakaumat
kokojakaumat.

ja

kuvassa

kolmessa

on

esitetty

jälkimmäisessä

kiteiden
kiteiden

kumulatiiviset
differentiaaliset

LIITE III, 5(17)

LIITE III, 6(17)

LIITE III, 7(17)

Kuusi kiteen kasvatuskoetta 3oC ylikylläisyydessä. Kasvatusaika oli 1.5 tuntia.
Kuvissa kolme ensimmäistä käyrää esittää siemenkiteiden kokojakaumia ja
kolme jälkimmäistä käyrää kiteiden kokojakaumia kasvatuksen jälkeen. Kuusi
ensimmäistä kuvaa esittää kiteiden kumulatiivisia kokojakaumia ja kuusi
jälkimmäistä kiteiden differentiaalisia kokojakaumia.

LIITE III, 8(17)

LIITE III, 9(17)

LIITE III, 10(17)

LIITE III, 11(17)

LIITE III, 12(17)

Kolme kiteen kasvatuskoetta 4oC ylikylläisyydessä. Kasvatusaika oli 1.5 tuntia.
Kuvissa kolme ensimmäistä käyrää esittää siemenkiteiden kokojakaumia ja
kolme jälkimmäistä käyrää kiteiden kokojakaumia kasvatuksen jälkeen.
Kolmessa

ensimmäisessä

kokojakaumat
kokojakaumat.

ja

kuvassa

kolmessa

on

esitetty

jälkimmäisessä

kiteiden
kiteiden

kumulatiiviset
differentiaaliset

LIITE III, 13(17)

LIITE III, 14(17)

LIITE III, 15(17)

Kolme kiteen kasvatuskoetta 5oC ylikylläisyydessä. Kasvatusaika oli 1.5 tuntia.
Kuvissa kolme ensimmäistä käyrää esittää siemenkiteiden kokojakaumia ja
kolme jälkimmäistä käyrää kiteiden kokojakaumia kasvatuksen jälkeen.
Kolmessa

ensimmäisessä

kokojakaumat
kokojakaumat.

ja

kuvassa

kolmessa

on

esitetty

jälkimmäisessä

kiteiden
kiteiden

kumulatiiviset
differentiaaliset

LIITE III, 16(17)

LIITE III, 17(17)

LIITE IV, 1(2)

LIITE IV
Sulfatiatsolikiteiden partikkelikokojakaumien keskikoot ennen kasvatusta ja
kasvatuksen jälkeen.

o
Alkukoko [µm]Loppukoko [µm]Kasvu [µm] Ylik. [ C]
koe27
340,9
415,2
74,3
334,2
419,4
85,2
325,6
415,5
89,9
ka
333,6
416,7
83,1
1
koe28
330,7
378,1
47,4
307,4
372,7
65,3
303,2
360,8
57,6
ka
313,8
370,5
56,8
1
koe30
321,3
404,0
82,7
314,8
401,8
87,0
312,0
ka
316,0
402,9
86,9
1
koe33
329,6
415,2
85,6
322,5
420,4
97,9
314,4
419,2
104,8
ka
322,2
418,3
96,1
2
koe34
344,0
404,2
60,2
335,8
402,4
66,6
322,7
398,9
76,2
ka
334,2
401,8
67,7
2
koe36
326,7
380,5
53,8
318,3
381,9
63,6
313,2
384,0
70,8
ka
319,4
382,1
62,7
2
koeX
329,3
423,2
93,9
320,3
406,6
86,3
310,7
401,3
90,6
ka
320,1
410,4
90,3
3
koe16
290,8
369,7
78,9
278,1
368,0
89,9
267,4
368,1
100,7
ka
278,8
368,6
89,8
3
koe18
330,3
377,8
47,5
315,8
373,6
57,8
307,2
375,2
68,0
ka
317,8
375,5
57,8
3
koe21
326,4
386,7
60,3
320,0
362,2
42,2
315,6
354,7
39,1
ka
320,7
367,9
47,2
3

LIITE IV, 2(2)

koe22

ka
koe24

ka
koe39

ka
koe40

ka
koe42

ka
koe45

ka
koe46

ka
koe49

ka
koe51

ka

332,6
327,2
324,7
328,2
326,7
320,7
316,5
321,3
343,8
331,8
327,1
334,2
323,5
324,4
326,0
324,6
309,2
317,9
331,2
319,4
325,3
316,1
309,9
317,1
354,7
346,7
346,5
349,3
321,3
317,8
315,7
318,3
331,1
322,5
316,6
323,4

379,5
365,1
357,6
367,4
346,7
338,7
333,7
339,7
442,9
410,9
410,8
421,5
389,8
388,2
383,7
387,2
351,6
341,2
335,2
342,7
394,9
401,8
402,3
399,7
437,0

46,9
37,9
32,9
39,2
20,0
18,0
17,2
18,4
99,1
79,1
83,7
87,3
66,3
63,8
57,7
62,6
42,4
23,3
4,0
23,2
69,6
85,7
92,4
82,6
82,3

437,0
399,7
398,8
378,0
392,2
377,4
384,8
386,1
382,8

87,7
78,4
81,0
62,3
73,9
46,3
62,3
69,5
59,4

3

3

4

4

4

5

5

5

2

